
 )The CiTy of ChiCago( شکاگو شہر
 نئے امریکیوں کے میئر کا دفتر 

)Mayor’s offiCe of New aMeriCaNs(
تمام تارکین وطن کا ان کے نئے گھر میں فخر کے ساتھ استقبال کرتا ہے۔
شکاگو کی روح تارکین وطن کی آبادی کی طاقت پر بنائی گئی 
اور نئے مواقع تک رسائی سے لطف  آزادیوں  نئی  ہے جو 
اندوز ہونے کے لیے آئی ہے۔ میں شیکاگو کو دنیا کا سب 

سے زیادہ مہاجر دوست شہر بنانا چاہتا ہوں” 
)Mayor Rahm Emanuel( میئر رحم ایمینول -

شکاگو کے مہاجرین اور پناہ گزین کے لیے وسائل
شکاگو کے تمام باشندے، ترک وطنی کی حیثیت سے قطع نظر، شہر کی خدمات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان غیر یقینی کے اوقات میں مدد 
کے لیے، مئیر اینیمول نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ سبھی مہاجرین اور پناہ گزین اپنے حقوق اور وسائل کو جان لیں شکاگو آپ کے 

ساتھ ہے ٹاسک فورس منعقد کیا ہے۔  

شکاگو شہر اپنے تمام باشندوں کی مدد کرنے کے لیے پر عزم ہے۔

 اگر آپ کے پاس کوئی سواالت ہیں یا مزید جاننا چاہتے ہیں، تو 311 پر 
کال کریں یا نئے امریکیوں کے دفتر کی ویب سائٹ پر جائیں:

www.cityofchicago.org/newamericans

مہاجرین کے لیے قانونی مدد
شکاگو شہر نے مہاجرین کو مفت قانونی مشاورت اور نمائندگی فراہم کرنے 	 

 Heartland( کے لیے ہرٹ لینڈ االئنس کے نیشنل امیگرینٹ جسٹس سینٹر
ساتھ  Alliance’s National Immigrant Justice Center( کے 
شراکت داری کی ہے۔ براہ مہربانی مزید معلومات کے لیے -1370-660
312 پر کال کریں یا www.immigrantjustice.org مالحظہ کریں۔   

ایک مہاجر کے طور پر اپنے حقوق کو جاننا
 	 - ہیں  قانونی حقوق حاصل  کو  ہر شخص  میں  امریکہ  متحدہ  رہاستہائے 

تربیت  اور  مواد  تعلیمی  نے  شہر  وطن۔  تارکین  دستاویزی  غیر  بشمول 
کے  بخش  منافع  غیر  دیگر  اور  پروجیکٹ  احیاء  لیے  کے  کرنے  فراہم 
www. ساتھ شراکت داری کی ہے۔ براہ مہربانی مزید معلومات کے لیے
پر   3062-666-312 یا  کریں  مالحظہ   resurrectionproject.org

کال کریں۔ 

 MUNICIPAL IDENTIFICATION( پروگرام  شناختی  میونسپل 
)PROGRAM

2017 میں، شہر کے کلرک کا دفتر ایک نیا پروگرام شروع کرے گا جو 	 
شکاگو میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے ان کی شہریت کی حیثیت سے 
قطع نظر شناخت فراہم کرتا ہے۔ یہ شناختی کارڈ شہر کی تمام خدمات اور 

کئی نجی سہولیات کے لیے اطمینان بخش ہوگا۔ 

)MENTAL HEALTH CARE( ذہنی صحت کی دیکھ بھال
اور 	  بھال  دیکھ  کی  صحت  ذہنی  لیے  کے  کمیونٹی  مہاجر 

کے اسپتال  کے  بچوں  لوری  بندوبست  کا  خدمات  کی   بہبود 

 )Lurie Children’s Hospital( ذریعہ کیا جاتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، 
www.luriechildrens.org/youarenotalone مالحظہ کریں۔

اگر آپ بچوں یا نوعمروں کے لیے براہ راست خدمات کی تالش کر رہے ہیں، 	 
اور  تشخیص  اسکریننگ،  الینوائے  پر   9049-345-800-1 مہربانی  براہ  تو 
 Assessment and Support Services( مدد کی خدمات کے پروگرام

Program( سے رابطہ کریں۔
 	 Chicago Department of( محکمہ  کا  صحت  عوامی  کا  شکاگو 

ذہنی  لیے  کے  افراد  بالغ  پر  مقامات  کے  بھر  شہر   )Public Health
انگریزی  اور  ہسپانوی  ماہرین  طبی  ہے۔  کرتا  فراہم  خدمات  کی  صحت 
اپائنٹمنٹ  ہیں۔  دستیاب  خدمات  کی  ترجمہ  میں  زبانوں  دیگر  اور  ہیں،  بولتے 
کریں۔ کال  پر   1906-744-312 مہربانی  براہ  لیے،  کے  کرنے   شیڈول 

عوامی تحفظ
ایک استقبال کرنے والے شہر کے طور پر، شکاگو ترک وطنی کے نفاذ 	 

کو جاری نہیں کرتا ہے، اور محکمہ پولیس مدد مانگنے والے جرائم کے 
متاثرین، گواہوں، یا دیگر لوگوں کی ترک وطنی کی حیثیت کے بارے میں 

نہیں پوچھے گا۔ 
ہنگامی مدد کے لیے 911 پر پولیس کی مدد کے لیے کال کریں اور غیر 	 

ہنگامی مدد کے لیے 311 پر شہر کی خدمات کو کال کریں۔ 
اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نفرت کے جرم کا شکار ہوئے ہیں، 	 

پر شکاگو شہر کے   4874-744-312 یا  پر کال کریں،   911 فورا  تو 
 City of Chicago Commission on( کمیشن برائے انسانی تعلقات
براہ  لیے  کے  معلومات  اضافی  کریں۔  کال  کو   )Human Relations

مہربانی www.cityofchicago.org/cchr مالحظہ کریں۔  

شکاگو شہر • میئر رحم ایمینول


